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ti Yıl-M 1565 * AKŞAMLARI NEŞROLUNUR >f. Nüahuı her yerde ~ kanıt 

. • iş; tehdide 
~Ürk-Yunan ihtilafı 
~~tniyeti Akvamda 

1Tll döktüler? 

~Gct,;10•~ Yunan noldai nazarını bizzat 
~Ge ıçin Cemiyeti Akvama ~idiyor 
~~cJ 28 (Telefon) - Yunan sefiri M. Papa dün ak
~iir y~ ~e~ilimizi ziyaret ederek bir saat kadar gö
ylllıit btr firın bu ziyareti adi mahiyette olup vaziyette 

~ '• Şey yoktur. 
'-~ st.nın Cemiyeti akvama müracaat edeceği f&Yİ 
• ~eldı. Papanın bizi bundan haberdar etmit olmuı 

~ '2? - M. Venizelos, ani bir mani zuhur etmediii 
· .p;ıanesi giinü ltalya tarikile Avrupaya hareket 

icl •tve~il Cemiyeti akvam meclisinde Türkiyeden 
l.7 ~ ateaı pasaportile giden Rumlann vaziyetini 
~~ h Ve Yunan noktai nazanm müdafaa edecektir. 

' ~kfiıneti M. Venizelosa ltalyadan geçerken bu
tetem bir vagon tahsis etmiştir. 

~ F!lka basan kim? 
ttiyc bankası istikraz 
işinde bir nokta 

,1it..____.... 
~ iktaıni . 

L._ tt tnqh Yeyı alımlardan: 
~ llstbecisi :Nuri, Şehremin i Muhittin, Emanet hukuk 

l\~ltrı ışlerı müdürü ~luhlis a ler 

~ ll y6 ~~~iye ban- kereye iştirak uden mu
'tt ~llqı' h\Jl istikraz rahhaslarmdan yalnız bl

'1~ b~ lıeiedlye ce- riue « 2a >> bin lira lkra
" «lül'U işin ınüza- miye vt~rmlşlir. Adedi 
L..~ l~v·su He idare üçe halli'.) olan diğer aza-
a:'l'l bl'e ıt edilmek yı da nıükAfallan mah· 
~ll ~ nu!lı 1\Juhit- rum edenıiyecet)ine yöre 

._ lt'fls~"llıe « t 3 » bu münasebetle sarf etti-
" h~beretu. Diğer {jl para epey bir miktarı 
'~ hctııı alıyoruz bulmuş demektir. !)u hai
n~ '"I <asına ve- de ortada bir aldanan var 
~ ~·· u .. ~."ille ıuzake- demektir. Onlar mı, biz 
~~ alan Os- ıui'f iş şimdi bunun haliü 

da, lllüza- temyWoe kaldı. 

fır .azimizin büstü 

P ~ristc açı-
1.ın müsaba.
kayı bir yu
nanh ecnç 
kazanmıı! 

Reiaicumhur lıazretleriDin mek· 
tep, daire, belediye ıfbl yerler
de bulundurulacak bGatleri içia 

Paris aefaretimiz bir mllabaka aÇllllfbr. Birkaç p.,.n eft1 
neticelenen bu müaabaka11 genç bir Yunanh lıeykelt:nt kapn. 

llUfbr. 
Bu Yunanlı san'atkinn adı Jorj Maltezoltur. Bu MAn•tebet

le, bir yunan i•Zeteai bakınn De diyor: 
Bu mU.abalca geçea martta Tlrk hlkba'lti tarafuadan illn 

edilmif ve jilri heyeti de 1a11'at lleminin 1111mtaz aim•••nndan 
tqkil olunmuttur. Bu bOst, bin parça olarak imal edilecek ve 
TOrk dimhuriyeti devairiae konacakbr. MO.ab.tka teraitine 
göre bu eserin ilç vasfı olmak ilam geliyordu: 

1 - Miltehassaalan memnun edebilecek bir mahiyeti m'at
kiruede olmak, 

2 - Halkın hoıwaa gidebilecek bir mahiyet anetmelr, 
3 - Bir . fotoğrafi kadar ulma mllf&bih bulunmak. 

[Mabadi 11 inci ..ıüfede) 

Ayıp şey 
Bir belediye 
ı-eisi döğ{J
şi1r m'ii? 

Tefenni, 27 (Husuai) ~Bura 
belediye reisi Oıman, qraftan 
boca zade Siileyman, Dereköylü 
lbrahlm efendiler, ıehre mli· 
teallik işler için münakqa e
derlerken işi kavgaya dökmflt
ler, aonra birbirini yaralamış· 
lardır. Her üçü de adliyeye 
verilmiştir. 

• 
imalatı harbiye ... 
ninbirtaıavvuru 

Ankara, 28 (Telefon) - An· 
kara imalib harbiye idaresi 
fabrikaları önüne gazimizin bir 
heykelini rekzetmek tuavvu
nmdadır. Bu heykelin tren bat
tma yakın ve haklın bir nokta-
ya dikilmesi dOfilaGlmektedeir. 

Maç 
Muhtelitimu 

bugiin ne şekilde 
~ıkıyor? 

Bugtbı Enadilehb Mısır tala
mile Galatasaray-Fener mub
telftf kutdapnaktadır. Buaa 
dair ıu tebliğ verilmiftir. 

Enadilehli- Galatuaray-Fe • 
nerbahçe mlaab•k•••n heyeti 
tertibiye8inden: 
1-Enadilebli, Ga!atuara• . , 

F enerbahçe muhteliti mllaaba
kuma bugOn aut on alb kırk
be,ıte iptidar olunacakbr. 

2- Enadilehli ile musabaka 

Y•Pllllf olan F enerbahçe ft 

Galatasaray birinci ftttbol ta· 
kımlanna mensup ftltbolcular 
potin, pantolanlarile -t 16, 
30. bdar c.•ı--. ....... 

J 
1 . 
! 
' . 



kibrit tali-
matn mesin 
ş ~ı dı? ! 

Ankara 28 (Telefon)- icra 
'ekilleri heyetince kibrit,çakmak 
ibhisar kanun nn tatbikine ait 

"i h e çıkmıştır.Bunda her 
vi çakmak ve kibrit imali

nin v çakmak t mın memnu 
okluğu bildirilmektedir. Taştan 
ayn çakm imali serbestir. 

Kibrit çakma , çakmak taşı 
imaline ma'h us makineler itha
li de menedilmcb.-tedir. Eğer 
bu gibi marbnmış makineler 
varsa, sahip1eri inhisar idare
sine bey nname verecekler, 
ithıre ile uyuşup satacaklardır. 
Eğer idare ile uyuşamazlar

sa bir ayd bu makineleri 
ihraç edeceklerdir. İnhisar ida
r'e!'İ behemeb l bir fabrika 
yapacak, bumın için 800 bin 
lilalık bir teahhUt: altına gi-

ileeektir. 
Mamulat ffatlarım vekiller 

heyeti tayin edecektir. 
İııhisar idaresi ma - in bey

iye hissesini doğrudan dog
mya ziraat bankasına yatıra-

cekiır. 

bünde haıır bulunmaları mer
cudnr. 

Rey eti tertibiye 

Haber aldığımıza göre, m h
telit takımımız bugün sabaya 

şu şekilde çıkacakbr: 

Takını, umumiyetle Galata
saray lamının kadrosunu bil
h ssa müdafaada muhafaza 
edecektir. 
Sağ açığa Ala, merkeze 

Zeki beyler girmektedir. Bu, 
oyuna başla) .ş şekli olup 
oyuncular bir arızaya uğrar

larsa yerlerfoi diğer arkadaş
lanna bırakacaklardır. 

Sp?r ınıntaka kongresi 
lstanbul mıntakasından: Mm-

• taka adi kongresi 9 .. VHI-929 
Cuma günü Beyoğlunda um

huriyet Halk fırkası merkezin
deki idm rı salo ıumuzda kt
cdilecekf r. N. amnameı esa
sinin (44) rncü madde i mu-

men o 
üçer mu· 
, ·nde sa
a 01ur.ur. 

.Son Saat 

Jrr;: e 

Tahkikatın ne-
ficesi Ankara
ya bildirildi 
lr işa meselesi hakkında

ki tahkikatın bittiği haber 
verilmekte ir. 

Bizım aldığımız ma uma
ta göre tahkikatın neticeleri 
hakkında dün müddei umu
milik tarafından Ad iye ve
kaletine mühim bir telgraf 
çekilmiş ve bazı esami 
bildiıilmiştir. 

Müddei umumilik bu hu-

~u~ta ma ümat vermekten ıı I 
ıstınkaf etmekte, tahkikatın 
devam eyled.ğini ~oyl mek
tedir. - --

üdapeşte, 27 ( ttusu 
ı ) - lal·ar z·1bıta ı 

Çolnok J\asaba~mda ct-'re-)dn 
el iyi ~a~ i olan ıcei bir 
zehirlenme hadise s.i ne 
vazıyet et mistir. 'al 'a ' iki Jdşinjn .ıni ~ ıreHe 

ölmesi üzerine menlana 
çd\mışlır. Hadise, · bazı 
imzası.l nPJ\tu11lar ne i· 
ce. iudP anla ıhnıoı;, bazı 
ruu-as nıeselelc rin 1 n do
layı eı:.ey ile rei~lerinin 

zebi~lendini gürülmüştür. 
etin mP~ it i<:fn ölülf'r 

mezarhwınd •n çıl\arıhr
ken aJn·abalarmdan Uı.i 
lrndm intihar Plmive te
şehbü e) leıııit-ler<İır. 

Yunanist 
seyyah akını 
Atina, 27 (Hususi) 1928 

senesinde Yunanistanı ziyaret 
eden ecnebilerin adedi « 45 )) 
bini bulmuştur. Bu miktarda , 
büyük vapurlarla l.afle halin
de gelen ecnebiler de dahil
dir. 

« 1925 -1926 - t9T7 « sene

lerinde bu ecnebilerin memle

kete bıraktıkları J.i<H a « 250 . , 
300 Ingiliz lirasıdır. «1928> 
senesinde ise '«350 bin lngi-

1' z lirası bırakmı~ aıdır. «1928» 

den velki üç sene i indeki 
· sretçi ... dedi « 30 - 35 •> 

bın arası' dn t haliı etmiştir. 

Nihaye Rizede 
yak yı e e 

verdi 
Uze, 27 ( lususi ) _ 

~irçol\ şak~·et yapan r~az 
Ün1~r ath şerir, bir jan
a ·rna mf frpzesile ıuüsa-

eme elmiş, yakayı elP 
'ermiştir. Uir .ıandarma .. 
nuz ağır yarala olup ha
) atı teblit~ededfr. 

arif mü te rı 

eeliyor 
Ankara, 28 (Telefon)- Ma

arif müsteşan Kemal Zaim B. 
b ı teftişat için istanbula 
hareket etmiştir. 

S. S - Mumaileyh bu ak
şamki ionvansiyonelle gele
cektir. 

• r 
Ankara, 28 (Telefon) -

Roma b yneJmilel ziraat ens
titü · «9 O» s ne inde bütün 
hiı - metlerin zirai tahrir yap
maları teklifini biz de kabul 
ettiğim· n nufus fohriri ile 
birrl te zire( tahrir de 930da 
yap acaktır. 

• ern 
1 ~ gıız 

Ankara, 28 ( Telefon ) -
Koyunlarımızın ıslahı için da
m?zhk olarak kullanılın üze
re Macaristandan Merinos 
cinsi 1000 koyun mübayaası 
kararlaşmıştır. 

Mübaynaya memur heyet 
bu akşam İstanbula hareket 
etmektedır. 

Koyunlar sıkı bir muayene· 
ye tabi tutulacağı için muba
yaa işi ~<2> aydan evel bıtmi· 
yecektir. 

.a :tiye v kilimiz 
Diya bekire döndü 
Mardın, 27 (Hususi) -. Sa· 

vuru teftişe gitmiş olan dahi
liye ve Tmiz, bugün saat 
14 te maiyetleri beraber av
det eylem' ir. Burada her 
daireyi ayrı ayrı teftiş eden 
vekil hey Diyarbekire dön
müştür. 

Zinovycf affedil i 
Rusya da 

mi'i'tir. 
Zinovyef affedil-

Z ı e 
ulgaristat1t 

·ki şehir şı f 

detle sarsılıY~ 
Sofya, 26 - filibe " ~11ııi,-e 

ve sair yerlerde 4 " ? eı,ıel" 
süren bir çok şiddet11 

:/. 

ler olmuştur. . ıelte!t' 
Bilhassa Çirpan~sk~ıııı~ 

ler çok şiddetlı 
Ahali kırlara lcaçrnış,tıt· f~ 
e e iye erııı1e~ " b''Jl1 a ıy u foCl~ 
Anlrnra, 2S ( 'fcl~9ııı1 

Dahiliye 'ekili .. ğth ~ 
idareler ınüdürlll ne 1, 
lediyelerin raali~ .. etl ııı'1' 
ir güzel bir albUOl ıe~ 
mekle lir. Yaıuııdll .JM 
ednecekUr. ~ 
a-..aııı.a e At te , 

" sı / __._........ ro11I.,,, 
Ankara 28 ( relP tJ'.Jt~ 

İktisat vekiHeti bil' ·l r.~. 
vele ve teuı..;k daıre~ı 
vu Palasa ıltli'-tct J 
Orada ifayı vazife ~ıc 
Uı·. Devletlerle e 
mulrnYe!Pleri al\tl~el 
mur muhtelit ııe. 
l larlei binasındBl1 

9 
naklNmiştir. nad~~J 
zal\eral orada ceı c. 
deceJ .. tir. ~ 

Mardinde fcne ~ 
Mardin, 25 ( H.M· )11" rJ 

hiliye vekili şerefine tl1 r 
burada bir fener alııı · 
mış, halk eğlenmiştir· ~6' 

Afinada f Ç~~ 
ltıde tedbl~ 

Atina, 26 - 1 
9 ıs 

komünistler tarafınd9~ı~ 
ve ihzar edilen karıŞ b~ 
önünü almak için 
fevkalade tedbirler .J 
etmiştir. ~ 

Fransa a ~ 
a.ş ekil: !Jı~ 
Paris, 26 (A.A) dı 

mergue M. · Briya~ e!~ 
etmiş ve muaıaıl ~ 
sarayına gelmiştir· etJ' 
hur M. Briyaodı r 1 
nenin teşkiline rnep;ıtllt' 

M. Briand teklifi / 
miştir. _/ 

lsun 11~ 
"nsoı' 

11:.ı;e 
Of ve Rize feıı>. ıı:t 

için Hidiv hazretierifl 
leri hanımefendi ~ı· ~l 
esbabı hayırdan bif111 
dasız çocuklar için Jif· 
teberrü eyleıniş,er , 
ahmer, vasıtaınıılsdif· 
nru ibliih etmekte 
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.~ .. ~~=~K~a~pa~l~ı(~O~b~·lr~t~e~d~it~~~~~ 
bahud Mübadele işi · e es i 
~ o 

~nı. ki Girit mesel~bM .. ~ ...... · a- Delilik! 
il) r e şdaş ın .I'--..... ! 
~~ıld .Jı keme ga!:~~~~e ~::~er~~:ınea;::ta;e.:~m:,.e~ze~~:ı!~ı:'r~ 
lt. :; rınııımi, Kadriye Bunların arasında bize samimiyetsizlik isnat edenler mi, aykın 

. - Mazhar Osman bey di
yor ki: Dünyanın her tara
fında delilik çoğaliyormuş/ 

- Bu deliliğin çoğalmcuı 
cidden düşünülecek bir mes
ele. Deliler çoğala çoğala ha-b arkadaşlarının düşünfişfimüze (!) hücum edenler mi ararsınız? Dolu. Bunlann ,;~"-etlerini isledi arMında, Yunan hariciyesine intisabı ile maruf • Mesaje kikaten bir gün ekseriyeti 
ellerine geçirirlerse dünyanın 
hali nice olur dersin? 

. llluhe H. ve rüfekası~ıo Daten» gazetesi de üstü kapalı bir tehdit savuruyor: 
ltı.ırde d akenıelerine dün iz- Türkiyenin böyle bir hareketten içtinap edilmesini acir bu-
~dıkta C\'anı edilmiştir. Celse lunan menfaatine rağmen Türk hükfımetinin inlata teşebbüsünü 

i'iıı .. n sonra Tevfik Kamil üzerine almasından müteessiriz. Türkler, maalesef, Yunanista-~ <-C\'c • 

~iL .. ifade ~sı Hayriye hanı- nm anlaşmak hususundaki arzusunu ne anlallllf, ne de takdir 
1~ !lı" "1 0kunmuş, mütea- etmişlerdir. 
"l'i" 'f Uddei umum~ı şahı't- O l b 
Ilı;.~ ı ad 1 . . nar, u haleti ruhiye ile vaziyetin umumi manzarası ara-
t;• l\ad ~ erını tnhlil eyle- sındaki mUnasebeti hiç bir za~ıın kavramadılar. Bu, Türk-
d .. ~~at \'e rıye ~anımın hayal- Yunan münasebatı üzerine çöken ve tazdenen bir şeamettir. 
~Ollceı ~:ndme göre olan Az zaman evel, buna müşabih diğer bir hadise mevzuu bahs-
~· etr~~ı~ın bu vaziyeti ih- etmiştik. 
~ be ıg nı s5yliyerek hepsi- «1911» de M. Venfzelos Babıarye bir teklifte bulunmuştur. ~~:-. raetlerini talep .. yle- M V b fi d T k G · d · d 
"' ... . enizelos, u tekli 'n e, ür iyenin irıt a ası ilzenn e 

r ~ı~u mevcut haklanna mukabil muayyen bir para vermeyi teklif ~ l'ap nlar salı günü müda- ebnif, bu anlaşma için de Adanın bir noktasına çekilen Türk 
İirk~ycakinrdır. bayrağının kaldırılmasını şart koymuştur. Tfirkiye, bu teklifte 

Q~ llıiişkillb~n müzakeratınm aciz eseri gördü ve Adada bayrak çekmek ·hakkını muhafaza 
~ l'iııe M ır safhaya girmesi etti. 

~ fti\'a Ubadele murahhası Yunanistan ise bu harekete, Balkan Slavları ile ittifak yap-ydığ,81~ Yeni bir teklif ha mak suretile cevap vermf~ti. 
~ ~ı:ı aydedilmektedir. S. S. - Geçen giln, Atinadan Parise çekilen bır telgrafta 
'il b'd.ı •. ~azetelerl umumi Yunanistanı tehdit ettiğimizden şikayet olunuyordu. • Mesaje 

b l'ap •çın taraftar neşri- Daten » in şu makalesi, hangi tarnfm tehdit yolunda yürüdü-b:1'Ui~A ... lllaktadırlar:. k i 
:' (\"'{" t ğünü açı surette göster yor. '1 İsil t araftan Mukabele 
)~ tatb~~birlerinin kısım kı-
~::kt~dit olunacağı haber 

~ı-:-:ta tahk'k 
s~t b•tnı .1 .ab esas itiba-
~ flik ~ ... 1ftır. Müddei u-
~~ l'tt~ıı:fi &Örtirse, karar
~d il 'ab taktır. 
~di~ ~tı~~t a~liye dairesin
~~, 'it ıd hır kız çocuğu 
~Gt en dUşmUı, hemen 
~ . 
l tfoıı • 

~
~)\ '1ef011 Şırketi otomatik 

, 'il>ar· llıab:emesini Avru
t!f:.ı,1~ ettniştf r. 

~. ~, cr,i ~ahkemesi, mn
~~iy 'tıne vaktinde ce-
~ ı._ hllJck: haıı resmi ma

"\t-.. nda takibat icra
..,.~ ~tt l> "'tın~tir. 
. ~~ ;rıbu~a. liaıretleri dün 

. ~ buhı llıerck bau ziya-
~ "'l>lı 11nıu1Iardır. 

~d ~lttQ;tıı;ıa. Scyrisef ain 
l"~~ ~ «ttk arıfe meseleıi 

~~Utet,;n ihtilaf halle
q llıUı ır. Dün de bu 

. tkerelerde bulu!)f 
~ ~ .. \' 

>\~ llıql hansen Ankara 
l.~~f ~~~lt: eıtıtniyet1i tadi
~ ~:tg~ .... 
~ -~k.. hurı 1 ~ ~lltt_ ınuın binalann 

~t~ fi~ fıuıa olmuı- j 
~dedir. Yük-

sek binnlar yalnız umumi mü
essesat için olacaktır. 
fHnkara yangını tahkikab 
~ bitmiş, yangı_nın sarhoş
luk neticesinde atılan bir si
garadan çıktığı anJaşıJmışbr. 
mJvkafm ıslahı için hükümet 
~lsviçreli profesör M. Le
manı davet etmiştir. 
gntrepo buhranına çare a
~ rıyacak komisyon bugün 
ilk defa toplanacaktır. 
A!ikago Tribün gazetesi mu
~habirlerinden Mr. Sarry 
Rue gazetesine ait olan hususi 
bir tayyare ile İstanbula gel
miştir. 

Dngiliz lirasının gayrı tabii 
terefffileri kaşısında tedbir 

almak lOzumunu duyan Maliye 
vekaleti kambiyo borsası ko
miser vekilini Ankaray çağır
mıştı. 

Komiser vekili Hasan bey 
dün şehrimize dönmüştür. 
Hasan bey: 

« Herhalde ~urası iyi bilin
melidir ki cümhuriyet mali iti
bannın \'e milli servetin zara
rına olarak şahsi menfaatlerini 
temine yeltenen bava oyun
cuları hakkında şiddetli hare
ket edeceğiz.» demektedir. 

Oranın Türkiye sefiri Fürugi 
Hz. lran hariciye naurlı

ğuıa tayin olwımU§tur. 

aricte: 
fmngiliz kabinesi tehlike kar
g şısındadır. Muhafazakar-
lar ameleyi devireceklerini söy
lemektedirler. Kabinenin Mı
sıra dahili işlerinde istiklal 
vermek istenmesi hadisenin 
sebebidir. 

6]ransız kabinesi istifa et
gjm:ştir. Puvankareye Briya-
nın halef olacağı bildirilmek
tedir. 

imendiıf ercilerin 
tenezzühü 

· Şark demiryolları tea
vün cem ~yeti Sirkeci şu-
besi tasarruf sandığı ta
safmdan şlmPndlferciler 

ara. mda bir deniz tenez .. 
zübü tertip edilmiştir. Hu 
tenezzüh illi .\.ğuslos Cu
ma nünü icra edllecektlr. 

Konvansiyonel 
gene eecikti 

Bu s bah «9,45» de Sirke
cide bulunması lazım gelen 
konvansiyonel «35» dakika te
abhürle «10,20» de muvasalat 
etmiştir. 

- Nice olacak, içinde mil
yonlarca deliııin serbest gez
diği nihayetsiz bir t?marha
neye döner. 

- O zaman delt doktorlan 
ne yaparlar? 

- Haslalzğm esami kad
rosuna milyonlarca yeni isim
ler ilô.ue edip mulalô.alarma 
devam buyururlar. 

- Sence, bu artan daJli
ğin önline nasıl g\!çilfr? 

- Tecritle geçilir. Maltlm 
a delılik halis muhlis emrazı. 
sariyedendir? 

- Emraz.ı sariyeden mi? 
- Eveti Cinnet sari bir 

hastalıktır., 
- Nasıl olur? 
- Basbayağı olur. Bak. 

gelir kulağım stJyliyeyim: 
Mazhar Osman bey/ endinln 

artan deliliğe sebep olarak gös-
terdiği şeyleri gördün ya: lçld.. 
sef ah elin envaı uykusuz kııl· 
mak, fazla yorgur.luk. 

Hınzır frengi, eler, esrar. 
morfin, kokain ve saire.. 
Şimdi mesela bir içmiyen 
adamı rakı içmiye ve kullan
mıyan adami eter kullanmı
ya kim alıştırır? Tabif bun
ları yapan, değil mi? 
Şu halde hastalık daha 

birinci, ikinci devrelerde iken 
hasla illetini bir sağlama a
şılıyor demektir. 

işle onun için delilik nezle 
ve grip kadar sari bir hasta
lıktır ve bunun gittikçe art-
masının ônıine geçmek için 
dışarda henüz salmadan ge
zen bütün hastaları iecrU 
lô.zzmdt.r. 

- Acaba bu kabil mi? 
- Tabii değil? Çünkü böyl~ 

bir ş_ey yapmak istense dün
ya mn en kalabalık şehirleri. 
llpkı bizim _yeni postahane 
caddesinin Cuma günlerinde 
sıktcı manzarasına döner. 
Bahusus içine bir de Fröydl
zim girer de tecrit edilecek 
hastalarda cemaziyelevel a
ranı mya kalkışılacak olunur
sa ıemamdır o zaman dün
yanın keyfi/ 

- O Jıaltle ne yapmalı? 
- tabiata bakmalı. tabiat 

ne dbıorsa onu yapmalı ve 
bu iaviiliğe yalnu rakı il~ 
Karakulak suyunu misal gtJs
lermelcle kalmamalı. 

Köroğlu 
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Vaziyet değişmişti 
Mücrimler, en küçük bir 

vuslat anı bile bula
mıyorlardı 

- 65 - Muharriri: M. Turhan 
Küçük kız yavaş yavaş gö- bir behane bulup - Şehnazın-

dnü açarken Şehnaz öbürünü kinin yanına ve kendininkileri 
azarladı: uzağa, duvar dibine sermiye 

- Haydi deli! Ağmıın ki- başlıyarak kardeşini o suretle 
rini silde yatağına gir, zıbar. de muhafaza albnda bulun-
Efendi uyanırsa gününü gö- durmıya itina etmişti. 
rtmdin. Muaşıklar, bu takayyütten, 

Namus davasına kalkışan bu bitmez, t\ikenmez taras-
b, ıu itap üzerine tamamen suttan son derece muazzep 
!rkm. Kardeşile yengesinin oluyorlardı. Yüreklerindeki 
dele Terip kendisini müfteri iştiyak.in alevi, gözlerinden 
mevkiioe düşürebileceklerini sızıyordu. 
aladı. Eaa!!eD vak'anın şüyu- Şehnaz olsun, küçük kız 
ana taraftar değildi. Binnefis olsun, birer mecnune hicran 
mrardide olmamak için halinde ah çekerek, of çeke-
fU cürmümeşhudu aessızce rek köşe köşe dolaşıyorlar ve 
tezalandırmak, mücrimleri gece - gündüz bir müsait an, 
atandırarak tövbekar etmek vuslet temin edecek bir fırsat 
istiyordu. Halbuki vaziyet de- anyorlardı. Lakin büyük kızın 
iifmiJti. Mücrimin biri haysi- bi aman tarassudu yanık yanık 
,.et c:lavasma kıyam etmek aranılan o muazzez fırsatın 
.-mctmı gösteriyordu. ele geçmesini gayri mümkün 

Kızcağız, bu garip tecelli bırakıyordu. 
ammde zihnen ve hissen sen- Evinin bir odasında böyle 
deledi. Göz yaşlannı içine aşklar, hicranlar Te mürakaba-
llindlre, sindire yatağına çe- lar cereyan ederken Nihat Ef. 
kildi. Ancak yengesile, ayıl- hasran çiftlik işlerile meşgul 
chğı halde muhafazai siikfın görönüyordu. Neşesi yerindeydi, 
eden yüzüne bir kere daha boynu biraz daha kalınlaşm'ş-
llikürmcyi unutmadı: tı. Çünkü bütün köy kadınla-

- Utanmazlar - dedi - yü- rını sağmal inek halinde ken· 
J.(inüzü örtüp dilinizi kısacak di menfa<!tine hadim kılmıştı. 
yerde beni haksız çıkarmıya Ne karısile, ne halasile ve 
çalışıyorsunuz ha. Sıkılmanız halazadelerile alakadar olmı-
yok, allahtan korkunuz da mı yordu. Onların yüzünü akşam-
JOk? dan akşama -o da bir lahza-

Şehnaz, neşei zaferle gülüm- görüyo : fakat oglunu gözün-
aedi ve kısa bir cevap verdi: den ayırmıyordu. 

- Çok dırlama, pişman o- Şehnaz, nefsine ve aşkı 
lnrsun. hayvanisi daima coşkun olan 

O geceden sonra aşk işi kocasının çiftlik işlerine dala-
müşkülleşmiş, daha doğrusu rak süreldi bir perhiz ihtiyıir 
saya düşmüştü. Büyük kız, etmesine ara sıra izhari hay-
zabitai ahlakiye memuru gibi retten geri kalmıyordu. Küçük 
muaşık1an takip ve tarassut kızla hemfiraş olduğu geceler-
ediyordu. keyfiyetten anasını de bile bu ciheti hatırlamışb. 
bile haberdar etmemekle be- Kendi kadın olduğu ve bir 
raber onlann birleşmesine sürü kuyuda tabi bulunduğu 
meydan vcr'lliyordu. Hemsi- halde her tehlikeyi göze ala-
resinin her hangi bir sebeple rak sevişmiye girişirken o 
yanından uzaklaşması üzerine gem almaz, köstek tutmaz 
derhal takibe çıkıyor, onuıi mahlukun zühdi bir hayat ge-
Şehnazla iki mahrem kelime, çirmes"ne şaşıyor ve aynı za-
küçük bir buse teati etmesine manda onun istikrari mahru-
imkan bırakmıyordu. miyetinden bir nevi hazzı ın-

İhtiyata riayet etmiş olmak tikam duyuyordu, 
için yataklarının yerini değiş- Büyük kızın müdahale ve 
timıiş, anasının yatağını - basit mürakabesile aşk hayatının 

Bir anne yaltarıyor 
Beş sene evel muhacir ola

rak Giritten geldim . Darıca
da iskan edildim. 11 yaşın-
daki kızımı İstanbul hastaha
nelerinden birinde doktor 
olan F... beye evlatlık ver
dim. Bu aile şimdi bana evla
dımın yüzünü göstermiyor. 

Bana yazık değil mi? Merha
met denilen şey dünya yüzün
den kalktı mı? 

Darıca sakinlerinden 
Zeynep 

* 
Adres aranıyor 

Ali karar heyeti riyasetin
den: Üsküdarda Kısıklıda Ça
mlıca Alemdağı No. 13 hane
de mukim olup heyetimize 

müracaat eylemis bulunan 
jandarma yüzbaşılığından mü-
tekait Yusuf İzzet efendi bin 
Hasan mezkür adreste bulu-
namamışbr. Yeni adresini he
yetimize bildirmesi. 

alt tlst olması üzerine kocası
nın vaziyetini daha sık düşün
miye başlamışb . Kasabada 
saçı sirke. dolu kadınlardan 

Pamuk gibi , Emetük gibi 
eteklerinde cinayet ve şeamet 
sürünen ünlü fahişelere kadar 
her cins mahlukun koynuna 
girip çıkan, gündüzünü, gece-
sini o yolda zevkyap olmakla 
geçiren azgın Nihadın köyde 
ve sürü sürü erkeksiz kadınlar 
arasında itidalini muhafaza 
etmesi , itiyadından vaz geç
mesini garip buluyordu. Ma
mafih o , görünüşe nazaran 
hakikaten perhizkar idi. İşin
deıı gücünden başka bir şey 
dü~ünmiyordu. 

Şehnaz, küciik maşukasile 
birleşememekten mütevellit ele
mini avutmak için köylü ka
dınlarl~ görüşmiye germi ver
mişti. iç sıkınbsile akşama ka
dar ev ev dolaşıyordu. Artık 
has3t bitmiş, köy halkı da kü
çük bir müddet için ev işile 
iştigale başlamışb. Unluk tut
mak, erişte [ev makamasıl, 
tahrana, kuskus gibi kış!ık 
mevadı gıdaiyeyi hazırlamak 
mevsimi idi. Kadınlar, kolları
nı sıvamışlar, şalvarlarımn ağl
nı kıvırmışlar, bu işlerle uğ
raşmıya girişmişlerdi. 

Şehnaz, o evden bu eve gi
derek kadınların çalışmalarını 
seyreder ve kendilerile şaka
laşırdı. Sal yürekli kadınlar., 

Kaybettim ~ 
Of askerlik ıubesindell ;-' 

olduğum terhis tez!'~,,;
kaybettim. Yenisini çıP'
ğımdan hükmü yoktur· ~ 
O! askerJik şubesi Ol ,,,,, 

batından ve T eşvikİ)'e ~ 
since mukayyet 314 te 

Hasan oğlu LokoıaD 

* Yeni harnerte.. ~ 
Arap harflerile yaııb'~ 

harflerimize çevrilerek. ~ 
ması icap eden her pe\flb~ 
ve eserleri ücret ıııuk• 
yazarım. ,t~ 

İstanbul Paket P0 ~ 1*' 
müdürü vasıtasıla 
adresine müracaat· 

lf-

Muhabere / 
Yeni postahane ci 

makineci İbrahim beye: .,1,, 
Gönderdiğiniz mekt1JP ~ 

kında izahat verııı~ 'il 
matbaamıza müracaatıpıjl 
ederiz. ~ 

çiftlik ağasının güzel Z 
ne yolda ikram, ne ~ 
ihtiram edeceklerini b bit "I 
re.k şaşırırlar, alboa JI~~ 
çuvaldan minder yapıaı• P':' 
payla nohuttan taze t~ 
ve imal ederek tezek ""~~ 
pişirirler, arkasından. ,,, 
beti sunarlar ve vakbO ,,_J 

yahut gayri müsait otduSJ~~ 
şünmiyerek yemek ye111

1o, ,.-J 
de israr ederlerdi. 1'61~ 
di yemeğini muayYeJI fi'!"~ 
larda yer. Lakin dl,)!' 
her zaman yemek Y ~ 
ister!.. ~J 

Şehnaz, yürekteD d ~ 
ikramlardan mabı~ ~ JI 
her biri yüreğinde ;,P 1' 
yara taşıyan bu kar- tJ11I' ~ 
dml~rla ~n uzun kdoJ?. 

Bır gun gene ~~ 
çıkmışb. Köyün ta. ~ 
ki bir eve gitıııeY1 bit , 
rak dar ve murdar j 
tan ileriliyordu,.,,. i" "I_ 

Gitmek istedığl ~.J 
o köyün en gnıe_J _.-ı,e f: I 
yılıyordu. Kocası llP-~ 1'.,. 
değil, üç - beş ~~# ~ 
müşt\i. Çocuğu da 1~~ 
başına o karanlık e ,~ 
oturuyordu. HarPte~ ~ 
çok delikanlılar oı> id9 
mek için rekabetd6~ 
sopa sopaya otl"-..J 
mahkemelere diifl" , 

• 
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-..... ~ -47- Mulı.arrı 
Ilı \;•ta -d d' k d' k d' S d ~ı d" e ı- en ı çı an- ece y ır p ç' m · ti. en e 
t Uş" • ~Ilı unrn /e geldi. Aptu- b 'ze bu le bir z'y fet çekmez-}' tan gü ·· 
q11ııt t i nun ışığına yapışır, sen göl."lum- k ır. 

~e Y<l 
1 
sırnlı merdiven bulur, Apturahman bu sefer bir 

tı.. Par~ a ya b .. kalık h b k "'"iö'" ,;Jar, ugun ya- a a ıra tı : 
~~e i:~ç.tkar, aya eJ sunar, - Az - dedi - bu ziyafet 

0~1'tııa ka t, safayı habrla ça- çok az! Zemane oğuzlannın 
~~ Par, bir kere daha söleni daha anlı olmalı. Or-

:Yıld1'l.)) bak «gün ~ beylerj, han bey, Nilüfc.r hatunu ahr-
dd~i'/.ı) beyleri, «dağı> beyleri, ken galiba bir kazan pilavla 

-Q [lJ ~Yleri sıraya dogur- bit lenger helva pi irmiş, onu 
ile Yap dıyeJim. O vakit bize da fukaraya dağıtmı . Ben size 
llotrata acaksın. Biz ağzımızı bir kuzu çevirtmesi yapayım, 
~l>tur ~ı açacağız? bir koca b~ kraç ta ayran ha-

. ' s· a llıan gf lüms,..di: zırlanm. Razı i eniz söyleyin. 't' l'l.e d ~ ~ek d" e çocuklarımı ye- Ben de şimdiden ö ... vereyim. 
~ıı tı.ıt \Jşer. Hepsinin elin- * 
btltsıı:qar, ata bindirir, cirit Burada eski d vi 1 rin ka'c 
Ve b· z. harpleri hakkında kiıçük bir 
" }l~r~en ciddileşerek: istitrada lüzum vard r: Es! i-

~~di. f"~ar ne çeşit sözler? den her kale .. , ek duvar-
C~cla f~tenler çıldırmış sanır. lar, kalın kuleler ve ba en de 
~ :y k Yok, yumurta yok. şehrin varuş denilen harici 
:~~ 0

b .' demek yol~. Siz mahallerini muh aza i in ya-
? ır Şeyler istiyorsu- pılmış sır ıra i tihk-mlarla 

tıı. l\k~ müdafaa olunurdu. 1 k kademe 
dı: l<oca latifesinde mu- btihkamat, bir şehrin d ka 

~ il· lesini, asıl mühim burçlar, ba-
~ı~fet ıze eski Alplar gibi rular ve hendekler de iç ka-
~llta ~:keceksin. Şu sev- leyi teşkil ederdi. Tek bir sur 

ıı l'a -cl?de Oğuzu örnek ile muhat olan şehirler de 
Ş ''"1 ııyafetiıı de Oğu- vardL 

~lı lst:~~~ gibi olmalı Muhasırlar, bütün bu istihka-
IL ~a · Uterine Apturah- matı, suyla dolu derin ve 
.'Qi t lstet . 
d t!tt ıstemez ciddiye- geniş hendekleri, yüksek du-
1 • ~ bır k 

· a tı, alaya baş- varlan açmıya mecburdu. 
S5 .. , Muhasırların kullana eldikleri 'lıh ~eti 

~)\f ~ilt"tllı n hoşuma giyiyor, taarruz va ıt muteharrik 
~~!:ti~ 1 kabartıyor. Bari kulelerden, ri iri ta lar atan 
~ ki llasıJ olacağını da mancınıklardan, b iye> namı 

~ıt~arılış bir iş yapıpta verilen ve duvarları yıkmak 
it~ Oi\l !)rayım? hususunda i fmal edilen bir 
~ 1~ tun .. 1 . · h ak' · d 'b G'ci ~~. O s~ enı gibi bir şey nevı arp m tne ın en ı a-
~~lı. ~1YafettbuYÜk adam, ver- retti. 
~ ~ bİll e dokuz yüz at, Bunlardan ha a tahtelarz 

ıı ha_,,,_koyun kestirmiş, lağamlar kazılmak suretile 
1 

t • 1.1t k h bur,..lar ve duvarlar t hrip olu-q unu: azırlat- :r 

k nurdu. ~ ı. ırk gün kırk 
~~ 'l'la ftllı Bu taarn z v ıt la n ar ı 

ha.0 olduğu üzere mahsurlann k a mu-
, d 111• <rli d f . . . b ah ~~I il~ ..,' ~ ... n, ay, yıldız, a aa vesaiti n e -
~il \>at e deniz isminde du~. Duvarlann 
q~ lsatlı llıış. Ve Türklerin muhasır v müb cim ku vd-

1. hilrıı:ttıkleri 24 boy, lerin üzerine kaynar zeytin 
1 ~tle d~~in çoeukla- yağı akıtırlar, uzun çengellerle 

ısını almışlar j müteharrık kulelerd ki duşman 
efradı çekilerek mtinasıp bir 

at,, in iane ·stes· 

ıze 'e clketzedelerin 
rar·dıın edin.iz ... ., 

O ha.valide tufan felaketine uğnyan, aç ve 
açıkta kalan binlerce kardeşimize y~rdım 

etmek mukadde3 bir vazifedir. 
Ri7e, Sürmene ve havalisi müthiş bir felaket geçiriyor. 

Zarar \ c ziyanın Iıala tesbit edilmemiş olması da göste
riyor ki oradaki dindaş ve milletdaşlanmız pek büyük 
ı...brap devre i geçirmektedir. 

c.mle\.ctimizin en zengin ve çalışkan bir mmtakasının 
ug · Jc!ıgı bu fcic'iket, bila istisna hepimizi dilhun etmiştir. 
Böyle bir vaziyette, felaketzedelere yardun hepimize bir 
borçtur. 1 

Bunu nazarı itibara alan « Son Saat » bir iane .listesi 
açmışbr. 

Bu ianeye iştirak edenlerin hediyeleri tarafımızdan 
Hilaliahmere devredilecek ve isimleri gazetemizle Defl'e
dileceldir. Az, çok, gönfılden ne koparsa vermek ve 
binlerce insanın alamını bir az olsun tahfif etmek lazımdır. 
Ha.ydi vatandaşlar, vazifemizi yapalım. 

İane listesi 

Dıml-~ 'cinin. 

K ıpa'ı (arşı da kuynmr.u 
\hını t Cdalt>ttııı B 

i tifadan yere bırakılıp parça 
parça edilir, muhasırların 
saflarına taş yağmuru sa
çılır ve hazan da «Ateşi Ru
mi - Fen gregeoise» denilen 
itfası müşkül bir maddei müş
teıle dökülürdü. 

Anadolu Türkleri istanbu
lun mohasarasına kadar esas
lı ve etraflı surette - muhasa
ra alcit ve edevatı kullanma
mışlardır. Top, tüfek zaten 
yoktu, mancınık ta taşımazlar
dı. Bu sebeple kale muhare
beleri Türk muharipler ıçın 
yorucu ve bilhassa jğrendirici 
bir İş olurdu. 

Duvarlar ardına saklanan 
bir düşman oaaçık yürekli ve 

k a 1ı diliiverier için kös
tebekler ayarında mahluklardı. 
Binaenaleyh, kaleler önünde 
uzun günler geçirmeyi sev
mezler, Buı sc;ı ve İznik mu
hasaralarmda yapıldığı gibi 
zaptolunmak istenilen kalele
rin yanı başına kuleler inşa 
ederek mahsurinin hariçle 
münasebetini kesmekle iktifa 
ederlerdi. 

Bu 'tarassut kuleleri mah
surlar için korkunç bir mura
kip vazifesi görür ve kaleye 
dı ardan y ... rdım edilmehli im
kanını selbederek binnetice 
mahsurin'n arzı teslimiyet et
melerin· zarurileştirirdi. Bursa, 
Aktemirle B laban tarafın-

h. urır -

.!OQ. Kapalı ı;.ıırşıdn kuyum"u 

--- Vahraıı 1nmprc) yarı B. 

\ ektin 

dan yapılan iki istihkam ile 
tam on sene tazyık albnda 
tutulmuş ve İznık de Katırh
dağı eteklerinde inşa olunan 

ı T argan [ yahut T az Ali J ve 
Kara Tekin kulelerile gene 
uzun müddet muhasara edD
mişti. 

Ak~ Kocanın kumanda et
tiği muharipler de muhasara 
vesaiti taşımıyorlardı. Likia 
tesadüf ettiğı kaleler, kasırga
ya uğrıyan sayvanlar, ~rdak
lar gibi semigim olup kalt
Y<>i'lardı. 

Tarihimizi gelip güzel oku
yanlar için bu hadiselerin, 
zahiren sehlülhusul görünen 

bu mütevali muvaffakıyet!erin 
hakiki amilleri pek te anlaşıl
maz. Galiplerle mağlôplann 

seciye farkı ne olursa olsun, 
zaman itibarile son derece 
müstahkem sayılan bir sürü 

kalenin Türklere kapılannı aç
ması şayanı dikkat ve hatta 
şayanı iştibalı görülür. 

Çünkü serçe b 'le yuvasında 
aslandır, çör çöpten yapılan 
mini min }"·rciuı:u, her hangi 

bir ınütearruza karşı müdafaa 
eder. Rumların vatanlannı ko
laylıkla ve ekseriya bila mü-

dafaa Türklere teslim etmeleri, 
tabiaten de, müteassfr olmak 
lazı:n gelir. 
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Ti.ıris ikinci kitap 
Muharriri: Nakıli 

I dri:; ll 11 h t <'/;' Haydudun aşkı 
-10-

Mektupta ne yazıyordu'/ ~ 
( Balan ) o::, daha sÔJ -lcıni,ye ımutu,rordum. Bili; orsurı~-; 
ki param yak <JC ihti,yacun var. [)ahiliyc nazırıntn ceb~~~ 
deki cüzdanı şi,şkin gördüğ/im U;in onu aldım. Jl1azur görsıı:;_ 

- Bir y•hm ecımilch ya? 1 yol ort.ında ve otomobil iç.in· clzdnt #in g6rd6ğüm için 1 - Gitmeliyiz! euııu~ı ff' 
- O kadar cleiil· de mevkuf tutmak eaaıen ontsn rmlftldarten almakta mahzur mek kolay. Fakat 11...-~ 
- O,.. İM hemen mektu- T~ olcfatunu iapata kifi. ·&~. ~aberinfz ol~un. hlll bfzim otomobild~ f 

.. .. - Hiçte öyle dejil. Sfz i9tereemz bu hareket.me kaldığımızı unutuyo,........-
Dahilip DBll'l cenap Ter- - Ya .. Ben ise aidn de anazlık deyin. liba. ıf 

-'en k.llb, lalba etlerini bizim fikrimizde olduğunazu Ben o maksatla değil.. sırf Polis müdürü bir kof6' 
Mwttwd-· Derin derin içini za1111ediyordum. Çünkü bir az bitibare iade kastı ile aldım. vurdu. ~ 
Ç19kti. Soma mdrtuban iğne- evel siz de bu herifin Tigriı Tekrar tekrar affınızı istirham - Sahi be.. Vay 
'--it Oldağ1I ağaca koştu. olduğunu tasdik eylemiştiniz. ederken üzerimdeki bütün şüp- ne yapacağız? 

Otomobilde ytılmz ka\an - Evet, öyle idi amma beılerinirln zail olacağına emin Nazır güldü. ~ 
paM m6dürü: timdi itin rengi değişti. Ba- balnnduğumu da arıeylerim. - Müaterih olun ıoe ti 

- Hapı yuftk Milava.. De- kınız bu delikanlı bize ne (imza): Hürmetkinnız Maksim altında bir de hatf1;~ 
.. N.m- bizim ikimizin de diJ'Of'. d6 ~ onu size okumadıll1· ~ 
I' fM pwportumum verecek. Dahiliye nazın elinde tuttu· dö Pövisö çok nazik 
- Njçin? ğu kağıdın ~ıvnmını açarak -Ne rnekhıp .. ne mektup... e~rek otomobil kap.;.ı.-

u __ ı ~? B ol . .:~--k ı k b lad Dojrwww herif çok yaman 11 - rımma ımcaa u an yu-.-ı sese o um1ya aş ı: sıl açılacagv ını da tafP 
k b · · Bili V i ki' - Ha Mabim dö Püvilaö ille:~ aonra artı ızı mev- « yorum. aziyet n fC ' işte bakın. Topuzu 

kiNrimmle hiç tutllt' ma? smn benim hakkımdaki şıüp- ntin Tigris olduğuna mı bilk· rd 
kınca bashrıp çe.-İ 

- Y...tıyorsun azizim. Gö· helerinizi arttıracaktır. Fakat meaıyorsanaz? 
nııcebln biç bir teY yapmıya- mecbur oJduğumu teslim ede- - Doğrusunu isterseniz bu 
c.k. s.de yapımyacak değH, ceğinize ve beni mazur göre· aaale hayır diyemiyeceğim. 
\,izim ite daha sıkı d~ıt D bi - Ya sı' • M. Mı'luva? Sı' .. de ceğinize eminim. üşünün r .. .. 
olacak. 

_ Nlıdm? kere. Dünyada hangi insan, 

- Çanlrii Şin içinde kendi 
a nllk teref ve haysiyeti de 
....... 

Ba mada Dahiliye nazın 

-ı tabu almlş, okumuş, oto
mobilin yamna gelmiıti. 

Polit müdQrii sordu: 

- Ke var? 
- Arbk b11 kadarı da pek 

'81a. İDAD d&şündükçe deli 

e&acak. 
- Canım söyleyin. Ne oldu? 

Tp bfzi tahkir mi ediyor!. 

- Hayır. 

- Tehdit mi ediyor? 

- O da değil. 
- Fakat. .. 
- Fakati filan yok. Mektup 

Tıgristen değil? 

- Deiil mi? 
- Evet. 
- O halde kimden? 
- Maksim da Pllvisöden. 
- İyi ama Maksim dö Pn-

9'ıll ı.nmr. Bu badi .. , bizi 

nekadar sefil olursa olaun 
kendi kardeıini bile bile dar 
aiaana aevk ve teslim etme
yi kabul edebilir. 

ı Ben önce de açıktan açaia 
söylemittim. Ne kardeşimin 

celladı ne de onun gibi bir 
sefilin şeriki cürmü olamam. 

Siz teklifimi kabul etmediniz. 
Ben Sen Mişel dağına yalnız 

gitmeyi istedim; bırakmadınız. 
Ben de bu vaziyet karşısında 
sizden aynlmak ve daha evel 
Sen Mişel dağına gitmek mec
buriyetini gördüm. Şüpheleri

niz nekadar kuvvetli olursa 
olaun onları izaleye muvaffak 
olacağıma eminim. Eğer teı

rif edecek olµrsanız beni Sen 
Mitelde buluraunw:. Ha.. Ba
kın u daha unutuyordum. 

Biliyorsunuz ki Tigrisin peşin
de kotmak, onu arayıp bul
mak için paraya mllhtacım. 

Nw beyefudinm cebiaıdeld { 

M. Konyonun fikrinde misiniz. 
- Bendeniz düşüncelerimi 

yall!ız kendime saklarım efen
dim. 

- T ulrafsınız 
ikiniz de amma 
aclamlssınız. 

yahu.. siz 
mUvesvis 

- Öyle demeyin nazır e
fendi , tec:riibe dünyada en 
büyük mekteptir. Biz oradan 
çıkbk: 

- T ecriibe bazen yanılır. 

Öyle hakikatler verdır ki im
kinaız görünmekle beraber 
gene hakikattirler . Meseli 
işte şu Maksim dö Püvisö 

Bu adam bir sefil.. bir hay
dut olmaaı ihtimali kadar bir 
bedbaht ta olabilir. Ben hu 
fikirdeyim Te zavallıya acıyo-

ram. 
- Şimdi bu mülihazalan 

bırakalım da bir an evel Sen 
Miıele koşalım. 

- Evet .. Evet .. Derhal biz 

el. arkıemd•n ,ıtmelifi&. 

hemen kapı açuır. 

Filhakika nazır de 
ve mektupta yazıl~ 
dahilinde hareket e 

otomobil kapıst J(O 

açılmıftı. 

Polis ve emniyeti ~ 
müdürleri derin bir 11 

rak dışarı fırladılar· # , 
- Haydi ıimdi d 

rifin peşine. .1' 
Nazır : ,,-1~ - Aklıma bir şe'/ ~' 

dedi. Sen Mişele tre:, ~ 
d w• • • • b"r .of 
ecegımıze ıyı ı 'J ıı? 

bu otomobil ile gitse I 
- Fena olmaz ~ ~ 

- O halde ben Jo' 1 
yakın merkezden tel t.• /. 

şoför istiyeyiın. f~ ... (. 
rica ederim. Bu ıP•d,t ~ 
kadar kabilse alı• lı' ~ 
kalsın. Bizden bat """

bilmesin. ..-'/ 
Poliı ve emıJyetİ fi 

müdürleri bir ağıl~ 
gönülden : 

- Hay bay •• 
• dediler. 
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~~ir ektep e 00 rdfıllmfü~ "--liiD6'7~ ... e 
~r~zilyada kız erkek be her ders okuyan 
t'·llhtelit bir r de e eden b. ri bü-

l~
'ltı kız arkadaş• Aradan birkaç dakika ge-çer geçmez kız, arkadan ken-

~n ~e~~~~~ 
lh! ın ırzına geç- duymuş. Bir de başını çevi-
""(( rince ne görse beğeniTSinlz? 

Ş, rezalet mey Fret, elinde tuttuğu kitabın 
d::ı. ,. arkasından genç kıza bir ta-

t
'll\•il çıkınca sınıe - bancamn namlusunu uzatıyor!. 1 Kız korku ve şaşkınlıktan ken-

' tntı•har etmı•ştt•f dini alamadan Fret: - Çabuk... Vaktimiz az .. 
Şimdi nerde ise sınıfa gelirler. 

~~lYld 
~'dl -., ib olmuş şu şayanı 

t ~et vak'ayı gaze
~ u ~ duğumuz zaman 
1 ,.~kii .. ll:ı•nrnak istemedik. 

~~1~ ftc~-:ar garip ve o 
~ t.. ı~ şeydi. fakat 

~~,,ltıı 
~ 'te 11 Santos şehrinde 
l &..ı~bteı~ııl~rdan talebesi 
~ ·~11 y .. bır lise var. 
~ı_?l~itı ~~e orta mektebi 
~· aı1':. oldukça kala
"' ~lltbe .a kız mncudu ... i.."-~ it\ lllilctanndmı pek 
L~ l~id~ktep ayni zaman
,. ~_,_. ır. Ancak ve pek 
~ 'tt y giindüzlcri bera
~ ta~ llıı Yaı.a bir sı~d;' 
QL.).•t~k~ ve erkek tale
~ ılneleri ayrıdır. 

"elıari talebe sil· 

tikten sonra leyliler ister 
bahçede bir müddet oyun 
oynarlar isliyen de sımfta 
kalarak derslerine çalşır-

lar. 
Bu mektebin talebeleri 

içinde bir tanesi verdır ki 
zeka ve çalıtması ile berkesin 
takdirini üzerine celbetmi§tir. 
Arkadaılan bilhassa kız 1trka
daşlan ile çok iyi geçinir. 

Her vakit dersleri ile meş
guldür. Sınıftan çıkmaz. Her
kes bahçede oynarken o der
aanede ya yallll% ve ya . bir 
arkadqile beraber çal1Jır· işin 

buraya kadar olan noktasında 
hiç fevkalidelik yok. Hatta 
pek tabüli.k •ar. Ancd fecaat 

bu tabiiliğin içinden çıkıyor. 
Bakın nasıl 

(F red) isminde olan bu ta
lebe gene bir gün hei-kes 
bahçede oynarken sımfta der
se çalışıyormuş. 

Smfa, mektebe kaydotalı 
henüz bir hafta olan yeni 
kız talebelerden biri girmiş 
ve o da Fredin ön tarafındaki 
yerine oturarak çalışmıya 
baıl•m•ı· 

Haydi. 
Demiş. Zavallı kız: 
- Ne çaJ-··~ .• Ne haydisf? 

Ne yapayım? Ne yapacaksın? 
Diye titriyerek sormUf. 

- Bilmiyor musun? 
- Hayır. 
- Arkadaşların sana hiç 

bir şey söylemediler mi? Sa
na benden bahsetmediler mi? 

- Hayır. 
- Çok şey.. O halde beru 

sana söyliyeyim. Bu mektepte 
nekadar kız varsa hepsi de 
beni tamr . Çünkü hepsi de 
benim metresimdir. Hepsi ile 
münasebette bulundum ve yeni 
gelen her kıza da beni tavsiye 
ederler . Zaran yok • Şimdi 

anladın ya .. Haydi çabuk olalım 
sen de sıranı ıav 1 

Genç kız bağırmak istemiş .. 
Fakat tabancanın soğuk nam
lusu şakağına dayanmış. Sesi
ni çıkaramamıf. F ret, fırsatban 
istifade içini hemen faaliyete 
girişeceği sırada ise ders zili 
çalmış ve iş de (öbür teneffü
se tamamlarız. Sakın ağzından 
bir şey kaçırayım deme) teh
didi ile kalmış. Fakat tale
beler sınıfa girince kız hemen 
sınıftan çıkmış ve müdüre gi
derek meseleyi olduğu ıibi 
anlatmış. 

Evvela müdür buna inan
mak iıtememiş. Bu esnada 
mektepte pathyan bir silah 
sesi üzerine hemen odumdan 
fuiamıı. 

Silah sesinin sebebi anlatıl
mış. Fret, genç kızın sınıftan 
çıktığını göriince kencfısini 
şikayete gittiğini anhyarak 
[ Mabadi 10 uncu sahifede] 
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v s en ş ~aJ'et 

ediyor 
İngiliz amele hulru 11eti, M. 

eg 
o cıda s 'r-
ate eczane 
acılmalı .. , « 30 » Ağustos ta,.,·are 

bayramında yapılacak meraci
mi tesbit için kolordu kuman
d bğı ile Tayyare cemiyeti 
müştereken bir program ha
Drlıyacaklardır. 

T roç.k ·yi İngiltet eye kabul 
etmedi. Bu ret ce\ ubına dair ' 
gelen telgraf haberini de o 
z~man neş .. ·ettik r . roçkf, 
lngiıiz amele f ık ' f kir
lerini neşreden D y' l eralt 
gazetesine b:r rn_lctu gô de
rerek hak\ın d k t rdan 
dolayı şikayet ettikten sonra 
diyor ki : 

Bir refikimiz, dün, Bostan
cıda eczane olmadığını, hal
kın bu yüzden sıkmtı çektiği
ni yazı o ·du. 

D ·n v·ı~}et Sıhhiye müdü· 
rü Ali Rıza bey, bu mesele 
ha kında bir muharririmize 

Bu programın en mUbim 
kısmı lstanbul namına alınan 
«3» tayyarenin atkonma mera-

i olacaktır. Yevmi mezkiir
da Fatih, Beyazıt ve Balıkçılar 
ismindeki bu (3) tayyareye 
merasimi mahsusa ile isim ko
mıfacaktır. Bunlar Fatih, Be-
yazıt kaza şubelerinin topla
dıkları iane ve balıkçıların sa-

lıasılatmdan verdikleri pa
ra • alınmışbr. Merasim kıs
men Fatihte kısmen Y eşllköy
de yapıliıcakbr. 

K o 
k • 

zın, 

c. - İngil ere de h'' ~m t 
değişti. 

Fakat idarenin si~tem ve 
zihniyeti değişmedi. 

İşleri yapan pol' s idaresi
dir, ve ben, işte bu polisin 
karan ile İngiltereye kabul 
edilmedim ve edilmiyorum.» 

müb Y-~~ıı. 
TütiVı inhisarı u um 

m e: 
faare ıçfn 200 çuval ko1a (amidon) 300 teneke benzin, 3,500 

5lo gaz, 600 kilo sabun 1,000 kilo hurda kurşun, 10,000 adet 
jUet ile 200 kilo Banka kalyı pazarlık suretile mübayaa edile
cektir. itaya talip olanlann 2-8-m cumartesi günü saat 10,30-
dn Galatada mfibayaa komisyonunda bulunmaları. 

• y 

1 

.............. ,en: 
idare iç.in bazı kırtasiye ile matbaa edevatı pazarlıkla alma

cacakbr. itaya talip olanların nilmuneleri görmek fü:ere müra
caatları ve yevmi ihale olan 31-7-929 çarşamba günii saat 
10,30 da Galatada mübayaat komisyonunda bulunmaları. 

Mc te" 
Hu lıSİ dakf lo sınıfında ötedenberi verilmekte olan 

)A )'TİI o I>ERSLERİNE t·ı.aveten daktılor ıl r-U 
.J -' ıır.ım• ga' rı ınul nkı 

mıı ımııt \C muharrer.ılı tücrarh r, defler tutm.ık hesap 
) ı; m kınderini hı hakkın ôM'Tcnınel. üzere ) apılan yelli 

t ıtmtım edılınıştı . 

:C:.AR A DERSLER: l: lu ınıiı.aafa Üıt'ri <;_def~ r 
_ tutmık, 1 lnnbure, u !u mu 

'e \ ı m kımc he..aBatı 'c her ne"i ,he ap ,e h • 

\ RERı\~ ve V~:SAİKİ TÜCCR.YE: 
r, .. j \ emır eri ır a al ıhhamamf'lt rı \ .. 
mulıarrenttı, rednameler, fatura ve em :ıı. Kon, . 

1. 

1 \I,..İ TESJ· Amali nrbna \ ··ı:delrr \C fai . 
"- J. • ler, il'kont , ı bıı:zııt m ıne ı 

... ır Talıplenn temmuzun 24 ncu Ça .. şamba guı ı nd 
rı rı · r,ılı:ıyetine kadar h 1 o da ı 

oyJe'll0

, f r: 
n "' Ecza.ıe yok de

ğildi , dı . F nkat l:u ecza
n nı ı a ı · öld"'ğü ıç·n ec-
zane kapandı. Varisler ister
lerse bu eczaneyi açabilirler. 
Çfinkü bu, onların kanuni 
haklarıdır. 

Eğer varisler eczaneyi aç
mak istemezlerse Bostan
cıda eczane açmak istiyenler 
bulunur ve bunlar orada ec
zane açabilirler. 

M amafih Bostancının ecza· 
nesiz kaim ması için Vekaletle 
bu meseleyi muhabere ediyo
nız.» 

Bostancı ahalisinin eczane-
iz kalmaması için bu muha

berenin süratle yapılması ve 
eczanenin bir an e:vel açılması 
lazımdır. 

LOYD TRİYEST.NO 
Llmanınnza muvasaleri 

beklenen vapurlar 
(TE\7ERE) vapuru 28 Temmuz 
P zar [ltalya ve Yunanistan] dan 

( AS1R1Y A ) 'apuru Z9 tem-
muz p:ıurtesi [İtalya Yuna. 
nistan 1 dan 

(VFSfA) vapuru 3 ı temmuz 
çarşamba [ Odcsa, Romanya ve 
Bulgaristan ] dan 
Yalanda Iimamrmzdan hareket 

edecek vapurlar 
( ASlRlY A) vapuru ~o tem

muz Salı ı~ de [ Samsuu, Trab
zon v.e Batum ] a 

(VFSr A) vapuru 3 I temmuz 
Ça şamba 18 de [ Seianik, Mi
dilli , lzmir , Pire , Patras , Kor
fu, Ayasaranda, Brendizi, Ve
nedik ve Triyesre ] ye 

( TEVl:."RE) luks vapuru ı 
A~stoS perş mbe tam ıo da 
[ Lo d Ekspre5 olarak [ Pire , 
Bren zi, Verıedik Tiryeste] ye 

Her nevi tafsil~t için Galat.ada 
mur ne. ( Loyd Triestino ) 
başlıca acentesine. Telefon Be.. 
yoğlu 2 I 27 ve ya Galatasara
yında sabık selanik bonmarşesi 
binasındaki yazıhanesine Telefon 
Beyoğlu 2499 ve yahut Sirke
cide l\1ts'adet hanındaki yazıha
nesine muracaat edilmesj. Tel. 
İstanbul 1235 
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Şehı, 
r~lrna~rnaueti buz bayilerine ait depolarda ihtiy:-c:ı kafi buz bulundu-[B lığı anlaşıln1aktadır. l\iüessesenin buz fabrikası şehrin ihtiyacatını 

İt Q > temin edecek derecede buz çıkardığından her hangi 

ler~~~~l~ ve bahane i]e buz bulunn1adığı veya bu Iunamadığı şeklindt 
llıikısuruiecek iddialara muhterem ehalinıizin inanmaması ·e i tenilen 

r, I arı Yok cevabile reddeden ve buzun kıyesi. i a 
t I~ aya sat 1 · · b · l · · · l · · "d 1 · 1 h ~ef0 ma ( ıstıyen ayı erın ısım erının atı e o nunıarafara enıan 

1'eıe~la bildiriln1esi muhteren1 halkınıızdan ehen1n11yefle rica olunur, 
<ıutıd~n nun1arası: 
Ceee Uz: 1904 Beyoğlu 

: ve gündüz ô07 « 

-(lsoı ik a 911 
lqe .kuruş verere\< tay- m 
ttıı · Pıyanko b ·ı ti' ·ı &1n 1 e ı e 
~Uak olınak istiyenler 

• • 
1 

•• e gu 
e inden: 

Numunelik mensucat parçaları 2 sandık 

Emaye kase çaydanlık tepsi ve saire 1 
IQC\d a ~atihteki İti
b~•iıt l n1ı}Ji piyanko şu
~~t ~e ~oşınalıdırlar. Çünkü 
lh:. şıdenin b·· "k 'kr 

Et makinesi 55 adet lı 

ı Boyalı teneke kutu __ _ 

... Y~i b uyu ı a-
~~t u gişenin biletlerine 
~lllat adır. Maksat sigera, 
;ıa~tı: alınak değil, zengin 
~-Ilı de · . Zengin olmak , 
~ hıletin muhakkak 
~i~deıı denenmiş olan gişe-
tl: f t alınması lazımdır. 

4002 Burhancttin 
~==~~~~~I 

~ •Oprrator <mmımc~ 
~~ «tlil Sezai 
~İt~~ MEMELERİ 

h \re sır caları 
~ )•Uı 

vt' L arnelıyatsız elektriklı 
~a ılcunı]e ameJi.;atı icra 

t 1 , 
·? Di, nnyohı A 

tnanı No. 20 ~.-ad 

Teneke süzgeç 11 sandık 
Galvanizli teneke tepsi l 
Ten eke leğen 
Alb teneke, üzeri camlı kenarı demir tepsi 
Et makinesi 13 adet 2 andık 
Hurda soba aksamı 1 kafes 
G ürğen tahtası 2 adet 
Demir tula baskısı 1 adet 
Keçi derisi 2 lienk 

Baladaki eşyamn gümrüklere satılmasına karar verildiğinden 
taliplerin cumartesi ve salı günleri lstanbul Ticareti dahiliye 
gümrüğü müdürlüğü satış komisyonuna müracaatlniı ilan olunur. 

Heyuz ve sıhh ı 

DİŞLER 
ı muattar hır ağıza mnlık olmak an 

ı ('ak ok iJl"D &)C ınde isuh1.ar olunan 

• 
ı s 

Di ma('um: nun ı tima
Jile kabildir. 

-s SiOR 
HÜ TÜi\ ELBİSE 
FAHUİKASI 

Galata Karaköy Poğaç.1cı 

fırını ittisalindeki mahallebi
dnin üstünde 

E 1aııını eft~ııdilc-

re: J)ardesüler k~ıı 
Her renk ve son moda 

1 ı· d . "b ı ıra an 1tı aren 

ardrsi"ıl( rftr~~~-
u~.ı YP lite(verl renkl<•rde 

2 ~liradan itibaren 

\ l u ~a 111 bal aJ'(ipekli) 

her 131 liradan 
renkte ' ~itibaren 

JlPYt fe11dilere: ,. 

\icşhur .\1anderberg markalı 

trench-coat) tan bej ve laciYert 

Pard siiler 
'24~Iiradan itibara n 

Sı)or kostii111leri 
~ 1 ı· d .. b 2 ıra an ıt1 aren 

İngiliz 1 o st .. l ı D .. 
biçiminde { l 111 ] '- 11 

1 1 ı· d . "b i ıra an ıtı aren 
Çocuk için 1ngiliz biçimi ve ~por 

k () s t li 1111 e r1 pa~~o~:ıar 
6~ liradan itibaren 

ı)a11tolonlar (kaşa) 

her 6 1 liradan 
renkte ~ itibaren 

Caketler 
Blö nıa ve gri 

12~ liradan itibaren 

(~aketler 
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!fezat ida:·esin ., 
1 

götü1~ülen bir· 
zümrüt hikayes · 

.. 
0 11 rolJar 

.J 

köprü 
i ecek 

metçe tarik bedellerinin nısfı 
alınması üzerine yeniden 3 
senelik bir program yapmak 
mecburiyetinde kalmıştır. 

Nerde7 
Küçük Lenı:. 
her yerde ar 

Şehremaneti encümeni, Me· 
zat idaresinin bir muhammini 
hakkında lüzomu muhal:eme 
karan. vermiştir. Bu muham
minin ismi Ahmet Celalettin 
efendidir. Bir gün Mezat ida
resine bir avukat müracaat 
ederek müdfirün nezdinde bir 
zümrüt göstermiş, derhal sat
mak · ediğini söylemiştir. 

Evdce her vilayet dahilinde 
tahsil edilen tarik bedeli nak
tileri tamamile o v:'ayct da
hilir:dc ir.şa edilecek yollara 
tahsis edilnıelite idi. Ahiren 
Hükumet yaptığı bir kanunla 
bu verginin nısfını almış ve 
tarik bedeli naktisini her yer
de 8 lira olarak kabul etmiş
tir. Bazı vilayetlerde bu mik
tar 10 liraya ibliiğ olu.ıabile
cektir. 

Bu programa nazaran 3 sene 

dı meğef···, 
Bundan birkaç gfi1' ,-'! " 

Aksara y~a So~JardJ~Of~ 
gülünç hır hadıse 0 cı ~ 

Sofularda dokulJl•daJP Y 

Muhammin zümrüdü evirmiş, 
çevirmiş: 

- 1500 lira kadar ederi. 
Demiş ve ilave etmiştir: 

- isterseniz bendeniz satı
vereyim .. 

Bu teklife avukat ra:ıı ol
muş, Ahmet Celalettiu efendi 
beş dakikalık bir gaybubetten 
sonra gelip: 

- 2000 liraya sattım, de
mif ve avukata 2000 lirayı ...... ;...: .. v .... . ~. 

Aradan bir kaç zaman geç
tikten sonra bu zümrildün 
çok fazla para ettiği an 1 ş · -
Dllf, anıkatın müracaatı üze
rine tahkikata başlanılmış ve 
neticede Ahmet Celalettin 
efendinin zümrüdü kendi ne.
mma aldığı anlaşılmış ve En
cümeni Emanetçe lüzumu mu
hakemesine karar ver1lmi~·tir. 

Ahmet Celalettin efendiye 
gelince; mumaileyh bu tahki
katın başlaması ile beraber 
istif etmiştir. 

Ee ene 
Yüksekkaldınmda: 

- İnsan gibi elleri, arQlan 
gibi pençeleri var! 

Diye bir fok balığı teşhir 
ediliyor. Bu balığı seyretmek 
arzusunu tezyit iç.n bir ma.ıika 
hey'eti karikafö:ü beş daki
kada bir fasıl çalmakkdıl'. 
Sabahtnn r.:.kşarna kadar d, -
vam eden bu hnl civardaki 
esnafın kafasını şi~irerek şika
yetini mucip olmakta ise de 
geHp geçenler bu fikirde de
ğilcijr. Onlar şöyle söyleni
yorlar: 

- Fok balığına konser ve
riliyor. Bunu da gördük! 

1.ayi 
'a<lıköy polis m '!rkezinden 

eveıce almış olduğum ec.ııe 

bılere mahsus ikamet tezkere
mizi zayi eyledik. Yenisini 
alacağımdan zayi tezkerenin J 
hükmü olmadığını ilan ederim. 

Jojuia ar 

Hükumet, hütün vilnyeüer
den aldığı tarik bedeli nalı:tfoi
nin nısfı ile - 1 O senelık bir 
program çizerek - umumi yol-
ları inşa edecektir. Bu meya
na Anlrara - İstanbul yolu da 
dahildir. 

1 O senelik yol programı 
Heyeti Vekilece tetkik edilmek 
iizeredir. İstanbul V da yeti, 
tahsil edilecek bütün tarik 
bedelleri kendisine ait oldu
ğuna göı e vililyet yollan ile 
vHayetimizin hudutlarını diğer 
yolların bşası için 5 senelik 
vasi bir programı hazırlamış 
ve bunu ''i!:yet mec!isi umu
misi kabul ~tin.iştir. Hükfı-

Otoınobil altında öli.ın1 
Şoför Har'di efendinjn otc

mob Ji Burs~da c-m·i'·ebir ci
vrrmda Mılli Cto accntnsı 
ı,ckçisi Ali ~ğayı çiğr.eyip öl
dürmüştür. 

--...~-

İncir n a ı u~-J. ~y
Aydın, r az:m ve Kö,,k ta

raflarır.dn bu c"'nt.: inc•r mah
su:ü fe ;,r~·aJ de denece ~ kadar 
iyidir. 

zarfında vilayet dahilinde 
şu yollar yapılacaktır: 

1 - Üsküdar - Şile yolu ve 
tamiratı yapılacak, bu yoldaki 
8 ahşap köprü betona lalıvil 
edilecektir. 

- 2 Kanlıca - Beykoz yolu, 
Boğ:ıziçinin Anadolu sahili 
baştan aşağı birbirine rapte
dilecek şekilde yapılacaktır. 

3 - Beykoz - Mahmut Şev
ket Paşa yolu tamir edilecek-
tir. . 

- Silihtarağa, Sünnet, Hal
halı köprüleri inşa edilecektir. 

5 - Teke - Ağva ve İçe
renköy - Alemdağı yollan 
yapılacaktır. 

6 - Korucu köyü Kocaeli
ne raptedilecaktir . 

7 - T opkapı - Silivri ve 
Çatalca - Çekmece yollan in
şa olunacakbr. 

Bunlardan maada müteaddit 
yollarda da tamiratı esasiye 
yapılacaktır. 

bcnebi ve akaliiyet 
nıektep1erindeki 

nıuallimler 
Maarif Emaneti, ecnebi ve 

akalliyet mekteplerindeki mu

allimlerin devam cetvellerini 

tetkik etmektedir. Ademi de

vamı görülenlerin yerlerine 
başkeları tnyin edilecektir. 

y Şirketi 
• • 

l\ıüdiriyet, Beşikt~şı Maçka tarikile Beyoğluna rapteden bir 
Otobüs servisi tesis edildiğini muhterem ehaliye ilan eder. Bu 
servia Beşik-taş vapur iskeleDi vasıtasile Beyoğlu ile 011.didar ve , 
Boğaziçi beyninde eıı sl'rl mu \'a. nJayı l('min l'decektlr. 

HAl~Ef(E'f \'AKİTLERİ: 
. Beşilrtaşta: Ihlamur Gaddesinin ~köşesi. (Şirketi Hayriye 
lsJ\elesinden t :>O mul ro nu•sai ededır.) 
Beyoğlunda: Harbiye meydanı 

» Hareket lıer 10 dakikada bir defa 
SER,1İS: 

TatH günlerinden maada saat 7 dakika 30dan saat 2lre 
kadar. 

Cuma ve tatil günleri saat 7 dakika 30dan sabahm 1 ne 
kadar. 

Cuma ve tatil günleri hareketler her 7 dakikada bir defa vaki 
olacaktır. 

Servis süratli ve rahattır 
İstanbul, 24 temmuz 1929 

A1ÜDÜRİYET 

efendinin ~8» ya~ıll 
00

e1f: 
Lemanı, eve1ki gün J,ııe .A 
getirmek üzere JP 

0
.,deP:",, 

kanını çağırmıya g bit "dl 
LemLTt da gitmi§ ,.~ .JI 
eve avdet etmenıi~tid~ .• ~ 

Gece yarısına ka 1',JıJ"'~ 
annesinin intizarı, r~d• ~ 
polislerin, koroşu a pt,JJ"_

11 

civarda babasının !~ .. bo" 'tlP"'·. ·~ 
taharriyat boşa gı fst•~~ 
tan kuyalan, ~,.J 
hemen bütün b~ 
aranmıı, fakat Laoırb• ~ 
kabil olamamış. sa a~ 
Şükrü efendi gözler! e ~ 
avdet etmif. zevce.till.. J, 
nın bulunamadığın~ s;~ 

- Allahtan ümıt 'f":. 
inşaallah. yarın bulu~~ 
lan yapta yatalım de\'C;,ı ~ 

Şükril efendinin ıe ,.,~ 
taklan sermek :fçiıı ~ 
kapısını açtığı zaıııaJJ ~ 

da bulmuştur. Meğ~at~t 
Leman, sakayı çal? 
sonra eve avdet etlllif' 
girip saklanmak isteın•ft ~ 
orada uyuyup kalJIJ'f ti'/ 
kadar gürültüye seb~ 

Dünya ıüuO~J 
[ 7 inci sahifeden ııı' , 

tabancasını beynine ~ ~ 
tihar etmi~. 8'~ 

Bu intihar hadiıet} e1' ';. 
şikayette ciddiyet gor ,f'!,;t 
dür blltün kızlan ayrı çeJ'.":~. 
sı~ı bir surette sigaY' Z 

Evvela hepsi inkar :-~ 
Sonra doktor muayeJJ Y)91 
lann ekserisinin k&J el "1 
ğını meydana çıkarıfl 1'_tT ... 
ıeyi itiraf etmişlefr·~et. ~ 
sınıfta ders çalışan r;.,r, .. 
değil, başka şeye ~ 
muş. Kızlar: ~ 

- Bizi tabanca ~e ~'.J 
etti. Korktuk, teslırıt ştt>r 

sonra da utandık, ıet·. d) 
edemedik demektedi~ ~ 

Bu misJi görü)meoı1:-ı ,, 
rezaletini mektep ida ~~ _.,; 
nekadar saklamak istedi seıv.,, 
meydana çıkmış ,,e " sf' 
yada büyük bir nefret . 
essiirü mucip olnı~ 
Ödemifte buloO 

)Ahit ~ 
Ödemişte bulunan :? 

IAhit İzmir müzesinde 
la edilecektir. 



Son Saat Sahife 11 
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z ~ir 
lürn ,,,, 
~"~ik ~ se . 
~ 0llıur ta la \eni mahallede Tuz sol\aymda oturan 
~ 6 ındakı aıneıeslnden I\.arabetin l"arısı iki hm;ul" 
~Q baaı k•zı Peruzu asma sahncaya yatırınıs, belin-

01 ıı~l'U· uınış, <;eşmeye su alınıya git mi. r. 
tıduou~ ev~ dönünce, çocuğun has aşa{jı sarı·nıış 

rı <;oktu Y~ı·müş, hemen ipi t;özınüşse cJe 1 u ük kı· 

~aht~küA;~:m,üştür. i a ·a a 
ıı.;.,. Qdam kendi- Ada a bir 

l>lemur süsü f ac ·aya se ep 
Ve • ld /\tık rmış... o u 

~l "'ara polisliğinden mat· 
~~ie ~ F eridiyede umum-

l'li '-'S.b. 
4 

dun tıyenin oğlu Şük-
't~ hit sarhoş olduğu hal
~llı.p otomobile binmiş, 
~tdan ilşa}·a gitmiş, sabıka-

h"Csiıı ~Üçük Hüseyinin 
.,;-- a e gırerek: 
~- en tah • k . . . 
tİtı Rı1tı • arrı omıserıyım 
il> Gstun:rnır üzerine hepini-

() u arayacağım! demiş-

~d Sıtad 
t~ atı fk· n ~~hvede bulunan-
dt ~orrs ı 1kişı Şilkrüniln evel
~:~ ses 0 duğunu bildiklerin
t:t:\>en çıkı:ırmamışlar, Şükrü 
b~~~ 11;:cı kahvedekilerin üst
!:b';'QlYen ıktan sonra kapıda 

() 14th-. ş?i0rnobile atlr.mı~. git-
&ttı_~ ~ {rij aranmaktadır. ;Ye telsizindeki 

ı, ~\lelki e_~i kaza 
~~Yonu idn Osmaniye telsiz 
td .Yan b· a bir kaza olmuş, 
~ilıtke ır telsiz direği tamir 
d fl~~ rı vincin zinciri 
tıı~t dİ gayet cesim bir 
~' <lltıt7 Parçası yere düş
l-~ oğ1 a kalan ameleden 
)~ lt Oğl u Mehmet ölmüş, 
r:!arırn~ t Temel ağır surette 

tiı.·Udd .Ş ır. 
"Q'~t eı • . 
~' b uınumi muavını 
ı~ l(iı~at ey dün Osmaniyede 
f Ilı ~aı • Yapmış ve bugün 
~· hey:rıa ebep olan vincin 

tl\e ıu tarafından muaye-
1\tııı elaiti:ub göstermişti". 
td·ı atllat u çatlayan dıreği 

1 
iti kt d' tarafından tamir 

e ıt. 

iti·· tık·· 
12 ııRilic: u borsa : 
2 ;l/. L· 1016 · Frank 

•"l / i ltet 9 1 ' 1 . 4u- ,,5, D 
1 

, 2,50 : svıçre 
~cıt 9s,b 0 a~ 48,81,25, Da
~t ll 22 3g; Altın 884; Ana

~llı\lay' 7~ Rumeli 6, 70; 
" L,11k i Düyun 195. 

asından alınmıştır. 

Büyükadada o ur n Toledo 
efendi ıle .. ızı B · n araba 
ile Nevzat bey cadde inden 
geçerlerken hnyvan ar bird~n
bire ürkmüş, koşmıya ba,.la
mışlardır . Berta ko, kmuş , 
kendisini arabadan aşağıya at
mış , başından yaralanmıştır. 
Atlar biraz sonra durdurul
muştur. 

Pangaltıda Davutoğlu soka
gında arabacı Vasilin evinde 
koridorda bulunan gaz ocağı 
parlamışsa da , etrafa sirayet 
etmeden söndürülmüştür. 

Z r ;~ e 
Kasımpaşada Ceşmeden su 

doldurmak yüzünden Vanlı 
Ayşe ile sucu Ahmet arasında 
kavga çıkmış, Vanlı Ayşe su 
kovasını Ahmedın başına vur
muştur. Başından yaralanan 
sucu hastaneye kaldırım1Ştır. 

a v 
v 

Galatada oturan Kastamo
nulu ~yşe ile docıtu kahveci 
Nuri dün gece l avga etmişler 
Nuri bıç ... kla Ayşeyi sol baca
ğından yaralıyarnk kaçmıştır. 
Mecruh kadın Beyo8 u lıosta
nesine yatırılmıştır. 

Tran1vaydnn düştü 
Balatta oturan 14 yaş nda 

Yako dün [di ne~apı cadde
sinde tramvaydan düşmuş, 
yaralanmıştır. Yakonun y rası 
hafiftır. 

Hırsız ık e en 
be c 

Kadıköyünde ibrahim Ağa 
mahallesi bekçisi Omer ağanın 
oğlu 18 yaşında Tahsin dün 
gece baba!iının yerin sckak
ları dolaşırken Rizeli Cemal 
isminde birisinin yolunu kes
miş, iki lirasını nlmışbr. Tah
sin yakalanmı..,tır. 

[1 inci sahifeden mabat] 

Jüri, bu müsabaka kararını ittıfakla vermiş ve Yunanlı (25 
yaslarında heykeltıraş jorj Maltezos kazanmışbr. Şimdi, Türk' . 
hü.cA m~tinin bu kararı tasvip edip etmiyeceğine ntizar 
edilmektedir. 

Bir kaç gün evel Atinaya gelen Maltezosla bir gazeteci ara.
sın a oyle bir muhavere cereyan etmiştir: 

- Sizin gibi bir Yunanlı nasıl oldu da bu müsabakaya 
girdi? 

- Bence san'atte yabancılık yoktur. San'at her şeyin üs
tündedir. B;r Yunanh sıfatı ile rakiplerine faik addedilmek, • 
bilakis bana şeref verir.» 

S. S. - Bn işte biz sadece, bu vadide bir hayli iddia ileri 
süren nefis san'atlar akademisinin mütaleasmı öğrenmek isteriz. 
ilk heykelin yapıldığı zaman larda koparılan itirazları hatırladıkça 
düşünüyor ve: 

- Ey san'atkarlar, diyoruz, işte meydan, fakat niçin susu
yor unuz? 

Berber mektebi İane kutusundan 
açmak için,,, neler çıkmlş? 
f stanbulda açılacak berber

mcktcbinin talimatnamesi İk
tis t vekaleti tarafından tetkik 
edilmektedir. Bu tetkiki mü· 
teakıp ayni talimatname Maa
rif vekaletince tasdik edilecek 
müteakiben mektebin resmi 
küşadı yapılacaktır. 

Mektep ittihaz edilecek 
olaıı bina Beyoğlunda kiralan
mıştır. Mektep için Viyanadan 
gelecek olan mütehassıs ve 
muallimlere davebıame gön
derilmiştir. 

Şcn;tlilderi ziyaret 
edecek meb'uslara 
15 - ağustos - 929 perşembe 

günü akşamı (Gülnihal) vapu
ru ile İstanbuldan Çanakkale 
şehitlerini ziyarete gidilecek 
ve cumartesi sabahı avdet 
ed:lecektir. Bu seyahate işti
rak arzusunda bulunan meb'u
sanı kiramın S - ağustos - 929 
ak amma kadar C. H. F. 
merkezinden biletlerini temin 
buyurmal:ırı rica olunur. 

Selcuk mektebi-, 
• • • 

nın sergısı 
Selçuk mektebinde açılan 

ince çamaşır, el, elbise iş 
ve işlemelerile şapkacılık 
ate)yesinin sergisi dün akşam 
kapandı. Krepler ve ipekliler 
için i! oca İnayet, dikiş, biçki 
içın Re · a, şaı:-kalar için Ne-

24 temmuz günü İzmirde 
Himayei Etfal namına toplanan 
iane lrutulanndnn birinin için
den İtalya, Romanya, Yunan 
paraları ile düğme, köprü fişi 
çıkmışbr. 

Oftaki felakef,. 
zedeler ne 

!radar? 
Of kazası kaymakamlığının 

resmi rapor na göre 3500 
nüfus melcesizdir. Ayrıca he
yelandan evlerini tetk ve 
seylaptan müteessiren aç ka
lan 6000 insan mevcut o duğu 
tahmin edilmektedir. 

Arazi ve mahsulatını zayi 
etmiş ve vesaitszlik içerisinde 
aç kalmış olan 10000 nüfusa 
hiç olmazsa iki ay için yalnız 
ekmek temini 18.zımdır. .... 

Sıca ar azla
laşmıyacak 

Sıcaklar iki gündenberi ge· 
ne fazlalaşmıştır. Rasatane 

dünkü harareti gölgede 31 
derece olarak tesbit etmiştir. 

Sıcakların daha fazlalaşmı

yacağı, fakat bu şekilde bir 

müddet devam edeceği tahmin 
olunmaktadır 

gdÜD Ü VA: 
h'r- h .. nımlarm mesaisinden 6 

istifade edilmiş olan bu sergi Kandilli rasatanesinden 
cidden nef' s bir meşherdi. alınmıştır: 

b k Dün azami hararet «31)) 
Smıf "şlerinde ü_yü gayre.t- ı 

derece, bu sabah «25» de-
leri görülen T evhıde ve Şazıye d 
hanımlar da çok güzel bir ' rece ir. Bu gece rüzgar 

hafif mütehavvil, hava a
eser meydana getir~işlerdi. ı çıktır. 
Kendılerini tebrik ederiz. ... __ mlllll3:!ii!D'l:ııı;;:m1-d 



'J.ı ıı. <c Ha 

Alma.ne :araat 
Bu k·taba ayrıc 

lüıat ilave o unmuştm. <Uni
versum» matbaası forafından 
neşrolunan bu kitabııı fiyab 
60 kuruştur. 

Her kitapçıda bulunur. 

Hanedanı sakıtadan olup 
hududu milli haricinde olup 
ikametgahı mechul bulunan 
Seniha hanıma 

İstanbul icra dairesinden: 
İtalya hükümeti tebeasm

dan madam Hrisoninin İstan
bul mülga birinci ticaret mah
kemesinden 13 mart 1312 ta
rih ve 294 numaralı ilamla 
alaçağı bulunan on beş bin 
sekiz yüz otuz lira altmış yedi 
kuruşun 20831) kuruş lira 
açe ile mesarifi sairenin 
tahsiline ve birinci senet 
bedeline üç senelik hi-
sap edilip resülmal ittihaz olu
nan faizden maada hisap edi-

··.badele kom·s 7 orıtJ 
, ur]{ /ıeveti 

.; 

a ası r·yasetinden: ~ 
«Çengelköyünde Havuz başında Mustafa» imzasile mektup göndermiş olan zatın Be~ 

lunda tokatlı)! an oteli karşısında muhtelit mübadele komisyonunda Türk heyeti ınura 
sası riyasetine şahsan müracaat eylemesi. 

lıc:;-ıı ... ta,ta .. \bba~ aga ırnı.hallcsinde cedit kuy sokağında cedit 5 ııuf113~ııle 
hanenin l>cddi 8 tak~ittc odcnmek uzcrc 3000 Jinı bedeli muhammen ile ve Cskudardıı ihs:i

11

1
1:ct 

malıatk.,.indc 'e ca<ldc.,indl c<.dit 68 numnnılı d.ıhl ... anın 1
11l his..-,esi 250 lira \1C Kasımpa,ada 1 i~ 

l'crhat ımıhnllesindc altı m:.ık .• r \C birinci ~okaı:tında cedit 21, 23, 85 numamlaıfa ınurakha~ ;;ııl 
Jt kkU.111 mu~tcmil hanenin •ıı-.ıf hissesi 400 lirn pc~in bedeller ile (J-8-929 tarihine mu::-:ıdıt bil 
~ınu . ant 1;:; tc mt•1.ayc<lc:h:ri muk•ırrcrdir. Taiıplcrin bcdclatı mczkurcnin yuzde 7,50 be::ı:ı 

nı:nu t makbıızhıril' t m\ ·ıl· mctnıkc <::ıtı~ k ıni~\·o.nuna müracaat e'·Jemderi. 

7 ~ ... ~ len faizin müddeti ile ikinci '!::: v 
ve üçüncü senet bedellerinin ., !! 

hisap edilen faizler· 1 müddet- l laıııiline ait 1 fisse seııetl<\-
leri üçer seneye baliğ oldukta 
üçer senelik faizleri resülmal rinin k_a\ it ıııüddeti 1( ağus-
ittihazilt bunların ve resülmal-
lerinin baliğ olacağı mııdar- 9~9 ta rihiı1d e bi tece ı~tir. 
lan beher ü_ç sene nihayetinde 11" l .1 J J 
ter.kum edecek güzeştelt?rin ISS( l ar H·i'" 'U'I )(1' ' ( ar \'' ti t . 
ııesülmal ittihazı ve dördün- ~ureyya opere 
cii senet bedeline yalnız Jıc kJ J 'İİ< ha111arJtld 1 ll İstifade Bu akşam saat 10 da~ 
ıtızeştci nizami konulmasına (l. d C ı ) 

1
· ı 1·] ·l .ı:.ı. ı·. dere Bülbül bahç~sinde 

dair bulunan ilan üzerine mu- r ' 1 MARIÇA 
0 

~..J. 
btmer~~in h~ammımü~- ~~~~:TI~~~-7~re~~~?~~~~-~~~~~rn~~ ~~~ 
ak.ip temini deyin için Boğaz- ' 
~e Kunıçeşme caddesinde ·Galala tı...:• H mudiriyetinden D kf A ktJ 
atik 105 cedit 119-119 No. 1ı ı Cinsi e adet nevi kilo 0 Or • '.t_ 

ı Elvan l• rirlı p •• muklu döşemelik 1 sandık 48 Elcktirik rı1dkincicrıyle bclsoRU"1'° ~ 
(23664) zira bir bap sahilhane Kuru ~-t:.! ınc ü treposu esyasından olup evelce ilan edildiği d~rlığı, prostat, ade!'lıiktldar, ~ ~ 
vııe bahçe fazlası mailezizdeki halde bazı esbabı kanunıy~den dolayı tekrar müzayedeye vaz'ı liği dit ve fırengiyı ağrısız.~ 
IWueniz ile Ekmekçioğlu deresi iktiza ecıen ha ir1i dösemel'k men~ucatın 4-8-29 pazar günü Karaköyde Börekçi fırılll 
nam mevkide (1163) zira arsa ı mahallinde satılcıc::ıktn·. ..------------ if' 
Oıerine mebni iki bap menzil Sun Saatin ildll taf~ 
~ bir bap kuruluktaki his e- ~ 
niı. tahtı hacze alınmış idi. ;.n • •• ~ 
Üç gün zarfında tesviyei deyn > > :,:ıı;. 
etmediğiniz takdirde işbu em- > ~ yük ?] l 
vali mahcuzenirı fruht oluna
cağını natık tanzim kılınacak 
fruht ihbarnamesi ikametga-
hmızın meçhuliyeti haseb;le 
ilanen tebliğine karar veril
miştir. 

Tarihi ilandan itibaren ni
hayet iiç gün zarfında daire
ye müracaatla tesviy ı deyn 
etmediğiniz veya tehiri icı a
yi mucip bir dediğiniz ol
duğu takdirde dermeyan ey
lemediğ.niz f.urelte mezteur 
gayri menkulatın biJmüzayede 
fruht olunarak bedelınden isti
fayı hak olunacağ1 mnliimunuz 
olmak ve ikinci fruht ihpama
nıcsinin teb ığı me~amına ka
im bulunmak üzer ilaı t1 teb-
liği keyfi) ... t. o unur. 
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Şehzadebaşı ıillet tıyatrosu 
?8 temmuz pazar günü akşamı 1 

İ!tkıl,ap tiyatrosu temsilleri ı 
ÜÇÜZLER vodvil 3 perde 
Beylerbeyi musiki heydi 

tarafından konser. 
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